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„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu fl însBie stilu yecliiu

s’a deschisă viou ahtmaiiientti la care în- 
vitămu pe toți amicii șl sprijinitorii foiei nostre.

Prețuiu âbonamentuluii:
Pentru Âustro-Ungaria: pe trei luni 3 fl. 

pe șese luni 6 fl., pe unii anii 12 fl.
Peutru Roitului» și străinătate: pe trei 

juni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe unii 
anii 40 franci.

Abonamente la numerele cu data de 
Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria: pe anii 2 fl. pe 
șese luni 1 fl.

Pentru România și străinătate: pe anii 8 
franci., pe șese luni 4 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Administraținflea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 5 Iulie.
Pe când în ținuturile cele în

depărtate și mai amenințate de 
povoiulu maghiarisărei dreptulu 
limbei române s’a accentuată cjilele 
trecute cu ocasiunea procesului pă
rintelui Lucaciu într'unu modă a- 
tâtu de strălucită și îmbucurătorii, 
pe atunci în ținuturile ndstre ar- 
delenescl mai apropiate, dreptulă 
limbei române totu mai multă este 
călcată în picibre și desprețuitu 
din causa nepăsărei unora și a ser
vilismului altora.

Corespondența de mai josu, 
privitore la noua campaniă între
prinsă în contra limbei române 
în comitatul^ Făgărașului, ne des
copere cu-o claritate, ce nu mai 
lasă nimicii de doritu, întrega mi- 
seriă a slăbiciuniloru dmeniloru 
noștri.

Scimu, că fișpanulă Făgărașu
lui, vrendu se dea și elu tributulu 
seu șovinismului, ce bântue ac|I 
munții și câmpiile Ardealului, a 
ordonată că de aci încolo notarii 
dela sate se nu se folosescă în 
rapdrtele loru decâtu esclusivu 
numai de limba maghiară.

In locu ca corpulu funcționa- 
riloru comitatensî, cari în comita- 
tulu Făgărașului suntu încă în cea 
mai mare parte Români, să fi fă
cută observațiuni fișpanului și se 
fi remonstrată în contra ordinului 
seu din vorbă, prin care se calcă 
legea esistentă de naționalitate 
și se amenință în celă mai mare 
gradă drepturile, interesele de vieță 
și de desvoltare liniștită ale co- 
muneloră române făgărășene, acești 
domni se grăbescă a îndeplini or- 
dinulă fișpănescă și mergă în ze- 
lulă servilismului loru și mai de
parte, proclamându de pe acuma 
nu numai magliiarisarea afaceriloră 
oficiale ale notariloră, ci și ma
gliiarisarea întregei administrațiuni 
comunale.

Vice-șpanulă Făgărașului cu 
solgăbireii sei suntu cler mai mari 
fîșpani decâtă fișpanulă însuși și 
pe când fruntașii români indepen
denți din comitată privescă cu 

mânile încrucișate cum se pune 
la cale acestu nou atentată în 
contra limbei române, ei se gră
bescă a obli calea pentru o desă
vârșită maghiarisare a administra
ției comunale.

Fișpanulă a <4.istt A., elă cere 
ca notarii se scrie rapbrte ungu
resc!, de ce se nu (țică d. vicișpană și 
d-nii pretori B. și C. ordonândă mai 
departe ca notarii să pbrte și tâte 
celelalte corespondențe și procese 
verbale, cari se țînă strictă de a- 
facerile comuneloru, totă în limba 
maghiară.

Odinioră erau funcționarii ad
ministrativi în fruntea acelora,* 
cari luptau pentru dreptu și res
pectarea legiloru. Ce deosebire 
între vremile de atunci și acum!

Der ce se mai cficemu de ser- 
vilismulă acelora, cari depindă 
dela grația celoră dela putere, 
când cei mai independenți, cari 
ară trebui să lupte pentru drep
turile poporului, stau pitulați și 
nemișcațl în fața nouei loviri ?

Cândă se va pune capătă a- 
cestei miserii, care ne dăra pănă 
mai multă ca tâte ordinile fișpă- 
nescî și solgăbirăescl laolaltă!

Resbelu ori pace.
Răspunclendă articolului îndreptată 

în contra sa, d. Waldersee scrie în 
„Kreuzzeitung“, că încordarea între dife
ritele state europene a ajunsă adl să 
fîă atâtă de mare, încâtă nici celă mai 
mare omă de stată nu ar pute să ga
ranteze nici măcară pe șese luni, că pacea 
va fi menținută. Se miră deci, cum toc
mai în acestă timpă d. Bismark lasă a 
se însera în diarulă său articolă contra 
celoră mai înalte autorități militare ger
mane. Casulă de sigură este uniculă în 
felulă său, și de sigură, că decă Germa
nia în adevără ar declara resbelă cumva, 
s’ar pute dice, că acesta o face fiindcă 
așa au vrută diarele oficiose din jurulă 
curții.

Români» mare.
Sub acestă titlu cetimă în „Demo

crația” : piarulă pură germană și antise
mită din Viena „Deutsches Volksblatt“, 
în numărulă său dela 11 Iulie st. nou, 
aduce sub titlulă: Politica orientală a 
Austro-Ungariei, ună prea importantă ar
ticolă. După ce constată, că monarchia 
austro-ungară e împrejmuită de Slavi, 
declară că Austro-Ungaria s’ar pute ră- 
zima pe România; der spre a stabili o 
comunitate de interese între aceste două 
state, monarchia trebue să aducă jertfe 
mari, fiă chiar cedarea Transilvaniei, Ba
natului, Bucovinei și a părțiloră un- 
gurene locuite de Români, și astfelă ară 
fi identice interesele României mari cu 
ale monarchiei. piarulă nu scie, decă 
nu cumva acestă cedare alcătuesce sco- 
pulă finală ală politicianiloră austriacl; 
crede însă, că, decă nu în pace, apoi 
apropiatulă răsboiu va stabili o Româniă 
mare la gurile Dunărei și la OarpațI. Să 
se -noteze, că diarulă în cestiune, pe 
lângă cei 20,000 abonați, e forte cetită 
în cercurile politice și guvernamentale.

Români» și Germani».
Din BucurescI se scrie cătră „Schwâb. 

Merkur“ : „Celă care ar voi să caute aci 
pe aderenții Rusiei, ar trebui s’aprindă 

în diua mare ca Diogene o lampă, pen
tru a’i afla. Aderenți ai Rusiei, Români, 
cari dorescă stăpânirea rusescă, nu suntă 
<jece în țâră. Din contră, Rușii suntă 
urgisiți. Altă întrebare e, cum stau Ro
mânii față cu Germania? Liberalii suntă 
mi? amicali Germaniei, decâtă conser
vatorii, der încă totă e de deosebită între 
înclinări cătră moravuri, limbă, educa- 
țiune, obiceiuri germane și între ami
ciția politică. E același raportă ca că
tră Francia. Suntă încă multă prea mulțl 
omeni la noi, cari se cultivă în Parisă, 
cărora le priesce mai multă tonulă 
ușoră francesă ală salonului și ală presei, 
mlădierea esterioră și ființa îmbrăcată fru- 
mosă a Parisieniloră, decâtă vieța ger
mană mai seriosă. Der nu urmeză, că 
și în privința politică ar fi așa. Și ce 
silințe îșl dau Francezii, ca să atragă la 
sine pe Români. Pressa parisiană se 
ocupă continuu cu Românii, descrie mo
ravurile, obiceiurile, aparițiunea loră pe 
bulevarde, scrie foiletone spirituale des
pre femeile române, în scurtă seduce, 
lingușesce și flueră ca ună viclenă prin- 
(jătoră de pasări.

„Ce facă însă cei din Germania? 
Vorbescă în modă câtă se pote de rău 
despre tote referințele din România, tragă 
tote în noroiu și, durere e așa, adeseori 
într’ună tonă, care chiar ofenseză. Asta 
nu-i calea cea corectă. Cu acesta nu se 
câștigă amici pentru întocmirile germane, 
cu acesta nu se atragă Români la școle 

■și • universități germane, cu acesta nu se 
combate influința francesă vătămătore 
din punctă de vedere educativă și mai 
alesă nu se folosesce prin acesta dinas
tiei Hohenzollern pe tronulă română.“

Continuarea raportului
în procesuld părintelui Lucaciu. 

Sătmaru, 12 Iulie 1889.
(Urmare).

Preș: Să vină martorulă Herskovits 
Iosif (Ungură (!) din TăuțI.) Prietine! 
d-ta ai fostă de față în TăuțI; aici e pro- 
tocolulă luată în Baia-mare cu d-ta. 
CunoscI subscrierea?

Herskovits: Cunoscă. 
z Preș.: Să ți-lă cetescă ?

Hertkovits: Nu, îmi aducă eu bine 
aminte cum am grăită, așa voiu grăi 
și adl.

Preș.: Grijesce prietine, am să te 
facă atentă la jurstarea, că vei trebui 
să juri.

După acestea martorulă spune, că 
scie românesce ca unguresce și ridică 
încriminările în contra părintelui Lucaciu 
ca din cofă. După ce martorulă a ter
minată, președintele enunță, că mărtu
risirea acesta consună pe deplină cu cea 
făcută înaintea judeiui de instrucțiune.

Preș.: Fost’a agitătore cuvântarea 
lui Lucaciu?

Herskovits: A fostă, nu numai agită
tore, ci și vătămătore.

Preș.: Din ce ai luată sema, că a 
fostă așa?

Herskovits: Din aceea, că cu toții 
ne-amă simțită orecum vătămațl.

Preș.: CunoscI pe d-lă Lucaciu?
Mart.: Nu-lă cunoscă mai de-aprope, 

căci nici odată n’am vorbită cu elă.
Preș.: Cum ’lă cunoscI der?
Mart.: E agitatoră și urăsce pe 

Unguri.
Preș.: De unde scii acesta?
Mart.: De acolo, că așa ochi și pri

viri hîde, urîte a aruncată asupra nos- 
tră vr’o câțl-va.

Preș.: Der poporulă agitată a fost?
Mart. Fără de semă.
Președ. De unde sci acesta?
Mart.: de acolo, că s’a sfădită cu 

noi mai de multe ori.

Președ.: Atunci la conferință?
Mart.: Atunci și dup’aceea ne’nce- 

tată. Eu sciu mai bine tote, că trăescă 
între dânșii din prunciă. Dreptă că 
ne-amă batjocurită noi și în copilăriă, 
der acum ’să tare mânioși pe noi.

Președ.: Și numai de când e pe 
acolo d. Lucaciu?

Mart. Da, firesce numai de atunci.
După acesta se chiamă martorulă 

Beregi Păi, totă Ungură din TăuțI. Elă 
spune că nu scie rcmânesce. Se rogă 
să i-se grăiescă mai tare, căci de multă 
aude forte cu anevoiă. Președintele îi 
strigă în urechiă: audita’i pe d. Lucaciu ?

Mart.: De audită nu l’am audită 
bine.

Președ.: Der protocolulă acesta dela 
judele investigatoră cunosci’lă? (face din 
umeri.) A d-tale e subscrierea?

Mart.: A mea.
Președ. : D’apoi ce-ai grăită acolo ?
Mart.: Se uită holbișă și respunde 

când „dau când „bau după cum îlă scapă 
limba.

Președ.: Nu ml-ai sci spune, ce a 
(fisă d. Lucaciu la capătulă vorbirei? 
Că va răsări și loră ceva? — Ce le va 
răsări?

Mart.: Lucefărulă ?
Kolcsei, judele: Nu sorele?
Mart.: Nu! Lucefărulă!
Președ.: Poți merge! Să vină mar

torulă Beregi lozsef.
Acestă martoră aude și e atentă la 

întrebările puse de tribunală. Repetă 
acusările de mai nainte, e gata să pună 
și jurămentă. Spune că nu scie româ
nesce, și că a observată agitațiă. Cu 
acesta de altmintrelea tribunalulă a is
prăvită mai iute, și ședința se sus- 
pendeză.

După amed/i la 3 ore.
Se învită martorulă Constantină Mă- 

dărașu. pice că scie unguresce, der nu 
așa bine ca românesce. Vorbirea părin
telui Lucaciu nu e în stare să o repro
ducă, e de multă de când s’a ținută și 
nu are așa o memoriă să scie reproduce. 
Der va reda cuprinsulă ei în generală. 
Aici la provocarea președintelui începe 
descrierea defectuosă.

Președ : Ii cetesce fasiunile făcute 
înaintea judelui investigatoră, cari con
țină acusările făcute din cuvântă în cu
vântă, după terminarea cărora îlă în
trebă despre autenticitatea subscrierei.

Mart.: E a mea subscrierea.
Președ.: Susții fasiunea acesta și 

aici?
Mart.: Nu o potă. O retragă, că nu 

vreu să-mi mâncă sufletulă cu neadevă
ruri de aceste.

Președ.: (iritată) Cum de ai făcută 
dâră înaintea judelui investigatoră ast
felă de fasiunî, cari adf te temi a le 
susține, și cum atunci nu te-ai temută ?

Mart.: Le-amă făcută atunci, căci 
am fostă constrînsă, mi-s’a făcută sîlă.

Preș.: Cine te-a sîlită ?
Mart.: Notarulă Pap Zsiga. etă acolo 

șede (arată spre elă. Tn publiculă ma
ghiară o depresiune colosală. Pap 
Zsiga sare în susă de pe scaună. Co- 
roiană ’lă împedecă a vorbi și tribunalulă 
’lă asmuță).

Preș.: Și cu ce te-a silită ?
Mart.: Taică-meu e jude și m’a în- 

fricată, der și pe elă, că-lă va scote din 
birăiă, er pe mine din dăscăliă.

Coroianu cere confrontare cu Pap 
Zsiga, căruia să-i spună și în față. [Tri
bunalulă nu-șl pote ascunde iritațiunea.J 

Procurorulu se răstesce furiosă cătră 
martoră, si-lă întrebă: de câți ani ești? 
unde locuescl? ce ocupațiune ai? Câtă 
leafă ai ?

Mart.: râspunde liniștită și puțină 
înspăimântată.

Preș.: (răstită) Unde te-a silită?
Mart.: In Baia-mare, înainte de in

vestigare.
Pap Zsiga (de pe scaunulă marto- 

riloră). Me rogă on. trib. reg.! față de 
martoră am se observă, că e o personă 
și caracteră de totului slabă. Și de 
când e în Sătmaru totă betă umblă. Și
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erl, cum am prândită în hotelulă „Corona", 
l’am văcțută mortă de bâtă. Apoi mă 
rogă și adl, ecă chiar e beta. Cum se 
pote acesta, când ela nu are banî, și 
precum sciu, chiar erl i-a data d-la pro- 
curora 50 cr. cum a disă, să-și iee ceva 
de mâncare. Ba pota documenta, că nu 
l’am silita, și că chiar d-lă Costina, preo- 
tula din Sătulă-nou de susă l’a și sus
pendată. dela oficiu.

Coroianu: E de totului originala, că 
martorula Pap Zsiga, fără provocarea 
Onoratului tribunală, pdte să facă reflec- 
siunl la tasiunile martorilora. L’aș lăsa 
fără observare, să nu mi-se atribue eră, 
că împedecă cursula grabnica ala per
tractării. Nu pota însă să nu reflecteză 
la observările lui făcute, cu respecta la 
afacerea suspendării martorului.

Precum arată acesta documenta ofi- 
ciosa Mădărasa nu a fosta nici alesa de 
senatula școlastică și nici întărită în 
postula său prin vr’ună fora competenta, 
ci pusa numai de notarulu Pap Zsiga, 
care l’a jurata ca învățătoră și căruia 
martorula i-a data pentru acesta 100 fi. 
Preotula, ca directorulă școlei, sigura, că 
nu a putută să sufere o astfela de in
gerință incompetentă, și a făcuta tota, 
ca afacerea să fiă pe calea sa, conformă 
prescrierilora legale și disposițiunilora 
competente.

Preș, (cătră martora): Ești învăță- 
tora ?

Martorula: ’Sa numai așa în șcălă, 
der eu n’am frecuentată preparandia și 
nici cualificațiune n’am.

Președintele: Ce școle ai învățata ?
Martorula: Am umblata numai în 

școle primare, apoi m’a folosita ta- 
tăla-meu la economia, cu ce mă ocupași 
acum.

Preș.: Der acelea ce le-a disa d-la 
advocata acum despre tine cu Pap Zsiga, 
drepte-’să ?

Martorula: Mă roga, așa a fosta. Ela 
m’a jurata ca învățătoră.

[Judecățorii nu se mai pota stăpâni 
de iritați ce sunta, pe martora formal- 
minte’la tractâză brusca].

Președintele'. Poți să juri pe acele ce 
ai disa ?

Mart.: Pota și voiu și jura.
Președ.: Mergi și ședi acolo! [Arată 

banca martorilora].
E invitata martorulu Levi Izsâk 

[Jidana].
Levi Izsâlc a fosta de față în Tăuțl; 

limba română nu o pricepe așa cum a 
vorbita d. Lucaciu. Nu scie să reproducă 
nimica din vorbire.

Preș, cetesce fasiunile martorului fă
cute înaintea judelui investigatora.

Levi: Aceste ce mi s'au cetită acum 
nu le primesca de ale mele. Sunta rău 
interpretate fasiunile, ce le-ama făcuta 
și de cari ’ml aduca și acum aminte.

Preș.: Cum de ai subscrisa dâră pro
tocolulă ?

Levi'. L’am subscrisa, că așa au pof
tită dela mine.

Preș.: Așaderă cele ce le-ai r]isa a- 
tuncl, nu sunta drepte?

Levi: Eu nu le-ama disa așa.
Preș.: Poți jura?
L6vi: Pota.
Se chiamă martorula Liptâk Iozsef, 

tînărula, ucenica de farmacista în Siget, 
care cu ocasiunea conferinței a fosta acasă, 
ca studentă de a 5-a clasă gimnasială.

Preș.: D-ta ai fostă ascultată înain
tea judecătoriei din Sigeta și țl-ai făcută 
fasiunile recerute; dâr am să te întreba, 
dâcă le susținl și aici?

Liptăk,: Le susțină.
Martorula răspunde la întrebările pre

ședintelui, că scie românesce, a fostă de 
față la conferința electorală și a price
pută deplină pe părintele Lucaciu.

Preș.: Sci-ml-ai spune, ce a vorbită 
acolo părintele Lucaciu?

Liptălc începe să reciteze frumosă, 
cu multă elană, discursulă atribuită d lui 
Lucaciu. In anumite locuri se opresce, 
rogu-ini-te spre a se mai cugeta. Tdtă 
înfățișarea și procedura coincide pe de
plină cu a unui studentă de pe băncile 
școlei, care șl-a învățata bine lecțiunea.

Preș.: Ce nl-ai spusă acum d ta, con
sună pe deplină cu protocolulă luată în Si- 
getă; nu numai, ci chiar cu delațiunea 
făcută de Pap Zsiga și tatălă d-tale. Așa 
cugetă, că în acâstă părere a mea nu sunt 
singură. Acesta martoră credă că se va 
considera după valorea sa, cum s’a ma
nifestată. Creda că vomă pute procede 
mai departe.

Lwadu: N’aș face nici o observare, 
der am să constată, că domnișorulă a- 
cesta nu scie absolută nimică românesce. 
(Domnișorulă se cam bursucă). Mă rogă, 
să i-se câră, ca numai două cuvinte să 
le traducă pe românesce: „kormâny" și 
„nemzet".

Preș.: Să nu perdemu eră vremea 
cu de acestea. Eu din parte’ml vă asigur, 

că ’lă sciu considera pe martoră chiar 
după valorea sa cum s’a arătată.

Lucaciu: Numai aceste două cuvinte 
le ceră să mi-le spună românesce, ca 
să se vâdă, cum nu scie de feliu româ
nesce, ca și alții, cari au afirmată că sciu, 
seu că m’au pricepută.

Președintele concede în fine să traducă 
martorula aceste două cuvinte. Elă tra
duce cuvântulă „kormâny" cu Impărată, 
er „nemzet" nici că se încercă să-lă 
traducă. (Copilulă se rușineză puțină, 
judii cu publiculă cu totă îșl facă puțină 
voiă).

Coroianu: Mă rogă de on. trib, să 
mi concedă să pota și eu pune numai 
vr’o două întrebări martorului.

Preș.: Poftiți.
Coroianu: Spune’ml, Liptak Iozsef, 

anume, scii d-ta românesce ?
Mart.: Sciu, der nu limba cea cultă 

seu literară, ci mă ’nțelegă cu poporulă 
de rendă.

Coroiamt: Der vorbirea d-lui Luca
ciu în care limbă a fostă rostită colo la 
Tăuțl?

Martorulu : La începută pănă într’un 
locă a vorbită în limba literară, apoi a 
întors’o pe cea poporală.

Coroianu: Apoi cam câtă timpă a 
vorbită d-lă Lucaciu în limba cea li
terară.

Mart.: Destulă; pănă când l’au ru
gată să vorbescă în limba poporului.

Coroianu: D-ta ai disă că nu înțe
legi limba literară și că d. Lucaciu în 
timpă destulă de considerabilă a vorbită 
așa; cum vine deră că d-ta l’ai price
pută și la începută, și chiar cu atâta 
precisiune ai reprodusă și acum vorbi
rea și o-ai dictata și în Sigetă la pro- 
tocola cu ocasiunea interogatorului ?

Mart.: (vine în confusiune, se uită 
în laturi, ca și cum ar căuta pe cineva, 
pote pe tatălă-său).

Preș.: Intr’adevără curiosă, spune’ml 
der, cum de l’ai sciută reproduce și la 
începută, când nu pricepi acea limbă ?

Mart.: Că, mă rogă, am întrebata de 
alții.

Preș.: De cine ?
Mart.: De notarulă Pap Zsiga.
Preș.: Pentru ce, ce te-a sciută în

demna la aceea?
Mart.: Da... de, am vrută să sciu.
Coroianu: Ecă on. trib, o altă ilus

trare a lucrului, Tînărulă acesta, care 
atunci era băiată, care mai multă după 
distrageri și jucării alerga, scie repro
duce ună discursă politica ținuta în lim- 
bagiu literara; ba ce e mai 'multă, 'se 
arată cu atâta interesare, de nu are 
odihnă, pănă nu-lă scie tota, și spune, 
că a întrebată de altulă, chiar dela celă 
mai încăpățiuata delatoră și acusatoră. 
Acestea are să și-le însemne bine și on. 
tribunals, ca să-și potă face și trage bine 
conclusiunea. Mai am să-lă întreba pe 
martora: Făcutu-țl-ai d-ta cu ocasiunea 
acelei conferințe însemnări cu stenogra
fia, ori cu scrierea ordinarară, de 
sci și ai sciută și în Sigetă reproduce 
așa de fidela vorbirea d-lui Lucaciu, în- 
câtă puni pe orl-cine în uimire și care 
din literă în literă consună cu dela
țiunea ?

Mart. : Nu ml-am făcută nici o no
tiță; der ’ml aduca aminte.

Coioianti ’la întrebă apoi cine l’a în
vățata seu dela cine a primită pote chiar 
tecstula, după care șl-a sciută depune 
fasiunea atâtă de sinonimă cu dela
țiunea.

Mart.: dela nimeni. (Ișl reocupă lo
cuia între martori).

Procurorul^,: Cu ascultarea martori
lora citați din partea tribunalului amă 
fi gătată, amă să însemnă încă nu
mai pe unulu, pe Toma Laszlb, care e 
mort, ale căruia fassiunl însă suntă luate 
în protocolulă făcuta cu ocasiunea inte
rogatorului din Baia-mare. Mă rogă, ca 
acestă protocolă să se cetâscă, și se se 
considere fasiunea ca sancționată prin 
morte.

Preș. : cetesce protocolulă acesta, 
care asemenea conține tote faptele incri
minate, atribuite părintelui Lucaciu.

Procurorul^ : Deorece unii dintre mar
tori ară dori să se depărteze pe la ca
sele loră, și deorece nu vădă mai multă 
trebuință de dânșii, propună să se admită 
la jurămentă.

Coroianti: Susține, că mai pote fi lipsă 
și de aceștia în cursulă pertractării, și 
cere să nu se admită încă la jurămentă, 
ca tribunalulă mai ușoră să potă decide, 
că cine pote fi admisa la depunerea ju
rământului, și cine nu.

Tribunalulă decide, ca jurămentulă 
martoriloră să se facă după terminarea 
ascultării turoră martoriloră, deore-ce 
se vede, că va fi lipsă de unii și mai 
târdiu.

Se începe ascultarea martoriloră 
d-lui Lucaciu, pe cari tribunalulă numai 

după multe rugărl și suplici i-a invi
tată, și și atuncia pe spesele părintului 
acusată.

Președ.: Invită pe protopopulă Bă- 
iei-marl Ștefană Bilțu. Unde e?

Lucaciu: S’a dusă acasă, că mâne 
avemă sărbătore, și pentru aceea a do
rită să fiă între credincioșii săi. De va 
fi însă trebuință de dânsulă, se va pre- 
senta numai să i-se dea de scire.

Președ.: Se vină d-lă Alesiu Berinde, 
protop. în Seini.

Berinde se presenteză cu tdtă serio- 
sitatea înaintea tribunalului.

Președ.: Sciu bine, că vorbescl limba 
maghiară, mă provocă la patriotismulă 
d-tale și te rogă să răspundl fidelă și 
dreptă la tote întrebările. Ai fostă de 
față la conferința din Tăuții de susă ?

Berinde Alesiu: Onorată tribunală, 
vreu să vorbescă românesce în limba mea 
maternă.

Președ.: Pe basa articolului 44 de 
lege din an. 1867 poți să vorbescl în 
acestă limbă, eu însă mă provocă la pa
triotismulă d-tale. Prin acesta ai dovedi 
că ești patriotă bună, și că. nu ești com
plicele agitațiunei, asupra căreia are să 
judece acestă tribunală și pentru care 
ședemă acum aici. Mie ’ml dă legea pu
terea să conduc pertractarea după placulă 
și vederile mele. Cui nu-i place are drep- 
tulă să facă apelațiune. Deci te provocă 
să vorbescl în limba statului, pe care 
tocmai așa de bine o scii, ca și noi, seu 
ca orl-care Maghiară bună și decă cu tote 
Acestea insists a vorbi românesce, mă voiu 

.folosi de dreptulii ce lă am și la totu cu- 
ventulu ’ți voiu impune amende de câte 100 
fl.- fasiunile depusel românesce nu le voiu 
considera ca fasiuwi, și voiu aplica în con
tra d-tale rigorea legii, care pedepsesce 
aspru pe cei ce nu vreu să fasioneze. 
Nu potu se considera mai multu nenorocita 
espresiune și concesiune a legiloru agi
tate.

Berinde: [mulcomă preaîmpunătoră]. 
In aceste momente solemne vreu se 
ine folosescîî de drept.uiu meu asigurată 
prin legi, vreu se vorbescă în limba 
mea dulce, în limba română.

Preș.: Nu pricepu ce did. (Judii vor- 
bescă la olaltă).

Coroianu: On. Tribunală!
Preș.: Nu cătră D-ta, ci cătră mar

toră am vorbită.
Coroianu: Loculă unde stau acum 

’ml dă dreptulă să vorbescă. Intru ade- 
vără procedura . . .

Preș.: Nu te lasă. ’Ți retragă cu- 
ventulă.

(In publică, a căruia agitațiă cu a 
tribunalului cu totă a ajunsă la culme, 
erupe flacăra patriotismului, și ca ună 
tunetă resună prin sală strigătulă: Eljen)!

Coroianu, fără să vorbescă mai multu, 
îșl ocupă locuia așteptândă terminarea 
scenei, înscenate de președinte.

Tribunalulă se retrage la sfată, pu
bliculă remâne în mare agitațiă. Românii 
stau serioși, fără ca unulă măcară să-și 
permită ceva necuviinciosă, printr’asta 
și mai multă impună. După vre o 10 
minute:

Preș.: Considerând^, că Alexiu Be
rinde limba română și-a mărturisit’o de 
limbă maternă, și considerândă că arti- 
cululă de lege 48 din 1868, ertă folosirea 
limbei române, se concede martorului a 
se folosi de limba sa. (Murmură în pu
blică). (Va urma).

Părintele Lucaciu. După pronunțarea 
sentinței de achitare, părintelui Lucaciu 
’i s’au făcută grandiose ovațiunl nu nu
mai în Sătmară, ci în întregă călătoria 
sa prin comunele Seini, Baia-mare, Tăuții 
de susă, ȘișeștI, Asuagiulă de josă, Bă- 
seștl și Supură, unde pretutindenea a 
fostă primită cu aclamațiunl și entusi- 
asmă escepțională. Raportă mai amă
nunțită vomă publica în numărulă de 
mâne.

* *
Ne mai pomenită căldură, piarele 

din Olușiu spună, că în cplele trecute, der 
mai alesă Duminecă, a fostă acolo o 
căldură ne mai pomenită. După amecjl 
la 5 ore termometrulă ajunsese la 47 
grade. Celsius. Plantele se veștejescă și, 
decă căldura nu se va mai stempăra și 
decă nu va urma în scurtă timpă o 
ploiă, pagubele, ce le va causa groznica 
căldură, voră fi de totă mari. De ne
suferită ni-se spune că a fostă căldura 
în clilele acestea și la BucurescI, unde 
termometrulă ajunsese la 38 grade Reau
mur. Totă atâtă de tropicală căldură 

a fostă și la Sibiiu, unde termometrulă 
suise la 39°,]Reaumur [474/5 Celsius]. 
La noi la Brașovă încă a fostă căldură 
mare, mai alesă Duminecă [maximulă 
32° O.],j der totuși căldura dela noi nu 
se pote asemăna cu cea dela Clușiu, 
Sibiiu și BucurescI. Alaltă-erl amă avută 
o furtună împreunată cu țoloiă vehementă, 
care a pricinuită însemnate pagube, ru- 
pendă arbprii de prin grădini și de pe 
promenăcll. Erl amă avută o di mai 
recorosă, er astă-nopte a fostă chiar 
rece.

* ..* *
Școlă ungurescă în Blașiu. In Blașiu 

s’a aflată și se află încă și acum o școlă 
confesională ungurescă, der acesta nici 
pe departe, dice „Kolozsvăr", că nu era 
în stare a corăspunde „mărci missiuniu. 
De aceea Ungurii din acele părți do- 
riau de multă, ca în acestă residență a 
Metropoliei române greco-catolice să se 
înființeze o școlă poporală corespundă- 
tore spiritului maghiarisătoră de adl. 
„Kulturegylet"-ulă a oferită în acestă 
scopă salarisarea unui învățătoră la a- 
câstă șcdlă. din fopdulă său, er ministrul 
Osâky, la intervenirea fișpanului Kemeny 
Kalman, a oferită din bugetulă statului 
400 fl. pentru salarisarea unui ală 2-lea 
învățătoră la fiitorea școlă ungurescă 
din Blașiu. Astfelă „patrioții" suntă ve
seli, că de aci înainte voră ave și în 
Blașiu o școlă ungurescă, care să „co
respundă marei missiunl", der care va 
bate apa ’n piuă, pănă ce va da ortulă 
popii.

* *
Epidemiă între vite. In Sângeorgiulă 

românescă, din comitatulă Bistriței, bân- 
tue între vite arsura de splină. In co
muna au perită vre-o 50 de vite și 
contagiosa bolă s’a ivită și prin comu
nele vecine.

* $ *
„Maghiarisarea în comitatulii Pestei". 

Sub acestă titlu „Pești Naplo" aduce în 
Nr. 189 următorea notiță: „In tote șco- 
lele poporale ale comitatului Pestei s’au 
isprăvită în dilele acestea esamenele de 
încheierea anului și resultatulă se pote 
numi, cu privire la maghiarisare, rnulță- 
mitoră. In comunele de limbă germană 
Budaosz, Torok-Bâlint, Solymar, Voros- 
văr, Hidegkut, Budakesz, Torbâgy ș. a. 
au arătată copiii germani frumose pro
grese în însușirea limbei maghiare".

Ce-șl închipuescă șoviniștii, că „ma- 
ghiariseză", fiindcă facă cu sila pe copii 
să ’nvețe unguresce !

* * *
Cursu de cantu. Ni-se scrie: Ono

rată Redacțiune ! Rugată fiindă din 
partea mai multoră colegi, să des
chidă ună cursă practică de propunerea 
noteloră, m’am consultată cu On. D-nă 
protopopă Ștefană Bilțiu, parochă în 
Baia-mare, care mi-a promisă, că va lua 
asupra-șl sarcina de a mijloci, ca ascul
tătorii să fiă provăduțl cu cuartire gra
tuite și viptă cu preță moderată. Acelă 
cursă se va începe cu 1 Augustă și se 
va termina celă multă în 30 Augustă. 
Dealtcum lungimea duratei concursului de 
propunere va atârna dela sîrguința as
cultătorii oră. Dreptă aceea, doritorii de 
a participa la acestă cursă au de a se 
însinua la mine, cu o tacsă de înscriere 
anticipative de 1 fl., pănă în 25 Iulie n. 
Vereșmortă , (com. Satu-mare) 8 Iulie, 
p. u. Borhidă. Ioană Breteanu, învățătoră 
rom. confes.

** *
Spre informare. Mai mulțl învățător 

ne rogă a-i informa, decă se ține în 
vâra acesta aici în Brașovă vre-ună 
cursu pentru lucrulă de mână. Precum 
amă aflată, în vera acesta nu se va ține 
aci ună astfelă de cursă. De altmintre
lea ni-se spune, că cestiunea lucrului de 
mână a trecută în grija organeloră șco
lare superiore din Sibiiu, unde de bună 
sâmă se voră organisa astfelă de cur
suri în vera fiă-cărui ană de aci înainte.

* * *
Doctorii in teologia. D-lă Demetriu 

Barbu din Peclca-română, cotulă Aradu
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lui, în 2/14 Iulie a. c. s’a promovata de 
doctorO în teclogiă ortodoxă, la univer
sitatea ces. reg. Francisca Iosefină din 
Cernăuți. Ii gratulămă noului doctora !

* h. .
# *

Frontiera Lobrogei. 'După câtă află 
„Românulă", d-lă generală Dunca, co- 
mandantulă divisiei din Dobrogea, este 
însărcinată de d-lă ministru de resbelă, 
sâ visiteze frontierele Dobrogei. D-lă 
generală Dunca e însoțită în acestă in
specția de intendentulă divisiei și de 
comandanții de corpuri.

* *
Antichități. „Românulă11 află, că o 

mare măsea de mastodont an'tedeluviană 
s’a găsită pe o vclcea din comuna Gura- 
Vitiorei, din județulă Prahova, de cătră 
d-lu D. Ionescu, care are intențiunea 
de a o trimite la musâulu națională din 
Bucurescl. Greutatea măselei este de 
4 khilo și 800 grame, avendă înălțimea 
aprope 20 cent, m., er lățimea de 14 c.
m. Totă acolo s’a mai găsită de cătră 
una locuitoră ună osă atâta de mare, 
că a făcută din elă ună stâlpă de 
portă.

jj: 
ip *

înjunghiată. Ni-se scrie din JDeșiu, 
cu data 12 Iulie 1889 : In noptea din 
10 spre 11 Iulie a. c. servitorulă orașului 
Keresztes, a împlântată cuțitulă în pân
tecele lui Kontrai, er servitoră la orașă. 
Criminalulă a comisă îngrozitoriulă a- 
tentată, fiindă betă. Kontrai e pe pa- 
tulă morții în spitală, în Keresztes, în 
carcera tribunalului. Se elice, că faptulă 
l’a comisă Keresztes din causă că ela, 
insultândă pe ună superioră, acesta a 
dată ordină lui Kontrai, sâ-lă închicjă, 
șivoindă a-lă aduce înarestă, i-a înfiptă 
cuțitulă în fole. Se asigură, că Kontrai, 
care e tată la 2 copii, nu va scăpa cu 
vieță! — Peșianulu.

* 
* *

Contrabandă. Sâmbătă în 13 Iulie
n. s’au vânduta la licitația în Mercuroa 
șese porci, aduși ca contrabandă din Ro
mânia spună foile ungurescl.

* * *
Tifusfi. In batalionulă 4 ală regi

mentului din Oedenburg bântue tifusulă 
în modă epidemică. Intr’o companiă 
suntă bolnavi toți soldații și unu oficeră. 
Mulțl soldați din batalionă au fostă con- 
cediațl. * * *

înecată. Vasilie Negruță, servitoră, 
se duse cu carulă după năsipu în Șim- 
leulă Silvaniei. Aprope de apa Crasna, 
bivolii, cari erau înjugați la cară, de 
căldura cea mare traseră în apă carulă, 
care se răsturnă. Servitorulă fu apucată 
sub cară și se îneca în nămolă.

* * *
Omoră. In Minsentiu din Ciucă a 

fostă omorîtă în noptea de 4 Iulie ță- 
ranulă Lazar Malnasi și jefuită de 300 fl. 
Tatălă acestuia, deși dorrnia în aceeași 
odaiă, abia a doua di dimineța observă, 
că fiu-său e ucisa. Nu-i vorbă, bătrânulă 
e surdă. Se bănuesce, că omorulă l’a co
misă fratele ucisului, care se află în a- 
restă preventivă.

Corespondența „Gaz. Trans“.
Din coniitatulu Făgărașului, 

15 Iuliu 1889.
Stimate D-le Redactoră! Am luata 

și eu cunoscință despre corespondința 
din nr. 138 referitore la ordinulă d-lui 
comite supremă ală acestui comitată, prin 
care se impune notariloră comunali și 
cercuall a se folosi în viitoră în rapor- 
tele loră eschisivu de limba maghiară. 
Astăcjl ml-a venită în mână însuși a- 
celă ordină, l’am cetită, este scurtă, și 
se motiveză: „că dedrece notarii comunali 
și cercuall trebue să cunoscă necondițio
nată limba de stată ofieiosă, raportele 
loră oficiose să le concipieze eschisivu 
în limba ofieiosă a statului.11

Acesta ordină ne-a atinsă în modă 
de tota neplăcută, și ne dore, când ne 
vedemă loviți în ceea ce este pentru 
fiă-care omă mai scumpă, în limba sa 

maternă, pe care Românulă nu o iubesce 
mai puțină, decâtă Maghiarulă pe a sa 
propriă; ne dore cu atâtă mai multă, 
căci tocmai dela Ilust. Sa, d-lă comite 
supremă M. Horvâth, față cu care Ro
mânii escepționalminte au nutrită și nu- 
trescă atâta stimă, nu ne așteptamă a fi 
surprinși cu ună ordină, ce lovesce atâtă 
de tare în ambițiunea Româniloră.

Cunoscemă noi curentulă șovinistică, 
ce s’a pornită cu atâta vehemență de 
susă pănă josă pentru de a sterpi totă 
ce-i românescă, și admitemă, că și Ilust. 
Sa a credută, că trebue se mergă cu 
acestă curentă și a dată menționatulă 
ordină, prin care ordonă notariloră co
munali și cercuall a se folosi în rapor
tele loră oficiose numai de limba sta
tului.

Acestă ordină d-lă vice-comite Gre- 
moiu l’a comunicată cu Nr. 6418/89 tu
turora priml-pretoriloră, „spre sciință și 
punctuosă îndeplinire și acomodare1.

Domnii priml-pretorl au dată acelă 
ordină notariloră, și precum m’am con
vinsă din ordinulă d-lui primă-pretoră 
ală cercului Branului Nr. 2943/889 „cu 
stricta provocare, ca din diua primirei nu
mitului ordină notarii raportele și proto
colele lorii să le concipieze esclusivă nu
mai în limba ofieiosă a statului, pentru 
că raportele și protocolele, ce nu voră 
fi în limba maghiară și c’unu cuvântă 
tote corespondențele, nu se voră primi, ci 
se voră respinge.u

Ilust. Sa d-lă comite supremă, de si
gură, va fi cugetată și se va fi cumpă- 
nitfiăcare cuvânt din ordinul dată, și ve
demă, că n’a pretinsă mai multă, decâtă, 
ca notarii sS subșternă raportele loră, — 
ca notari — în limba statului.

Cu totulă alta înse au ordonată d-nii 
priml-pretorl, când ceră dela notari, 
ca „raportele, protocolele și c’unu cu
vântă tăte corespondențele sâ le conci
pieze în limba maghiară.11

Sâ nu ne întrecemă cu șoviniștii 
în șovinismă.

Cugetat’au d-nii priml-pretorl, pănă 
unde mergă de departe, decă ei pretindă, 
ca și protocolele și corespondențele se 
se facă în limba maghiară? câte feliurl 
de protocole și corespondențe are o co
mună? Apoi nu tote, ba pote nici ună 
protocolă nu privesce pe notară, ca notar, 
ci pe primăriă, alu cărei membru este 
și notarulă, er decă notarulă ar scrie 
tote protocolele și corespondențele numai 
în limba maghiară, prin acesta ar intro
duce elă pe basa unui ordină neprecu- 
getată la primăriă și comună limba ma
ghiară, ceea-ce însă n’a intenționată nici 
chiar domnulă comite supremă.

Trebue sâ ne esprimămă părerea de 
rău și să regretămă, când chiar omenii 
noștri. în locă de a ceti cu atențiune și 
a interpreta câtă de stricta atari ordini, 
în zelulă loră de a fi servili mergă și 
mai departe, se folosescă de cuvinte, 
despre a căroră semnificare și largitu- 
dine nu-și mai sciu da sema, și prin 
acesta aducă oficiile în confusiune.

Decă nu este altă modru, notarii 
să-și facă numai raportele loră ca no
tari în limba maghiară, tote celelalte co
respondențe și tăte protocolele, ca d. e. 
protocolulă de gestiuni, indicele, proto
coled corpului representativă comunală, 
conclusele acestuia, protocolele de per
tractări, sentințe, împăciuiri și multe 
alte protocole, cari nu suntă ale notari
loră, ci ale comunei, primăriei și jude
cătoriei comunale să se porte și pe vii
toră în limba protocolară a comunei, 
care, încâtă sciu conformă statutului, 
este limba română.

Notarii suntă, ca aleși de comună, 
oficialii acesteia, și dânșii nu suntă nici 
îndreptățiți, nici competențl a păși per 
fas et nefas cu atari inovațiunl în agen
dele comuneloră și primărieloru, fără a 
fi adusa atari ordini mai întâiu la cu- 
noscința comuneloră, adecă a corpului 
representativă comunală, și nu potă să 
nu desaprobă procederea unoră notari, 
cari, fără de a studia mai bine ordinulă 
și fără de a mai consulta și cu alții atari 

cause, au începută deja a scrie tote pro
tocolele și corespondențele numai în 
limba maghiară, așa că decă ai nece
sitate de ceva la primăriă, nimenea, 
nici chiar primarulă nu mai este în 
stare a-țl da o deslușire, din singurulă 
motivă, că ela nici nu scie, nici nu 
mai pricepe, ce se lucră în cancelaria 
comunală.

Departe am ajunsă pe povârnișulă, 
pe care ne aflămă, și nu scimă unde ne 
vomă opri!

Făgărașii, Iunie 1889.
Esamenulă de veră la școla gr. cat. 

din Făgărașă în anulă curentă s’a făcut 
cu progresă îmbucurătoră. Peste totă 
și din tote obiectele de învățământă se 
vede, că învățătorulă Basiliu Rață îșl 
cunosce bine chiămarea și datorința sa. 
Destulă trudă are ună învățătoră, pănă 
îșl reguleză și disciplineză mlădițele 
acelea de copilași, ca sS-lă asculte întru 
ajungerea scopuriloră reclamate de școlă. 
Cu deosebire merită bravulă învățătoră 
o mulțămită și recunoscință în succesulă 
arătată în cântări cu copilașii.

Rară s’a putută omulă încânta de 
nisce cântări armonibse și bine accen
tuate în o școlă de categoria acesteia, 
— ca în acesta. Remunerațiunea oste- 
neleloru puse pe acestă terenă o a pres
tată Rever. D-nă Vicariu prin ună cu
vântă forte bine și la locă rostită, pe 
lângă care, împreună cu domnulă Dr. și 
fisică ală comitatului Ștefană Popă, . a 
dăruită mai multe cărticele dreptă pre
miu. Celalaltă publică asistentă, constă- 
tătoră din Dămne și Domni, s’a de
părtată încântată și mulțămită.

Unu participants.

Ecou la tămbălăulii din Turinti.
Piarele utigurescl din Buda

pesta publică o corespondență 
a lui Kossuth FerenCz, fiiulu re
voluționarului Ludovicii Kossuth, 
prin care susține, că fiarele n’au ra
portată destulă de corectă cuprin- 
sulu cuvinteloră rostite de tatălă 
sSu cu ocasiunea tămbălăului, 
despre care amu amintită în Nr. 
145 ală foiei nostre. Eată ce 
c|ice între altele fiiulu lui Ludovică 
Kossuth:

Dedrece eu am fostă de fată la con- » 
versația, ce a avut’o tatălă meu cu câți
va membri fruntași ai partidei indepen
dente dela 48, aflu cu cale prin acesta a 
încunjura ocasia, de a se interpreta gre
șită sentimentele și vederile tatălui meu, 
cu privire la cestiunile amintite.

Eu n’am audită, ca tatălă meu sSfi 
declarată, că ar merge acasă, decă pa
tria ndstră ar fi pe calea cea sigură a ni- 
suinței cătră independență. Celă ce de 
40 de ani representă idea independenței 
pa,triei nostre n’a dis’o acesta și n’a pu
tută s’o dică, de vreme ce tendința este 
identică cu ceea-ce încă nu-i realisabilă, 
er acesta este identică cu o astfeliu de 
stare a lucruriloru, în în care tatălă meu 
nu are și nu pote ave locă. Elu a disă 
numai atâtă, că s’ar re’ntorce în patrie!, 
decă Ungaria ar fi independentă, seu decă 
prinre’ntorcerea lui i-arpute recâștiga acesteia 
independența.

Ce privesce raportulu față cu dinastia, 
tatălă meu observă, că, abstragândă dela 
amintirile și esperiențele sale personale, 
lipsa domnitorului nu esclude posibilitatea 
independenței patriei nostre..

Elă nu află a fi corectă, ca fiă-care 
partidă din patriă se accentueze supune
rea între orl-ce împregiurărl, căci cine 
înainte este gata de a nu se opune pănă la 
estremu încălcărei dreptului, unulă ca acela 
pote se ceră grația și pote s’o capete, der 
drepturi nu pote pretinde și grația n’o va 
căpeta, pe când, din contră, semnele unei 
pășiri hotărîte făcu pe alții, ca se con- 
cedă, precum s’a întemplatu dună 18b 9 și 
1866.

In privința lupteloru din par
lamentă, Kossuth e în contra per
son alitățiloru, afară de casulu,când 
unu sistemă e în strînsă legătură 
cu o persona, căci atunci sbi- 
ciuindu-se sistemulă nu se pote 
evita și sbiciuirea personei. Fi- 
ulă lui Kossuth negă, că tatălă- 
seu ar fi folosită espresiunl aspre 

față cu Tisza și că ar fi cțistî, că 
acesta merită să fiă biciuită și dată 
afară.

Foile guvernamentale se bu
cură de acestă scrisore și c|icu, că 
ea arată, că Colomană Tisza e agra- 
țiată de Ludovică Kossuth! Vorba 
ceea, corbă la corbă nu-’șl scote 
ochii.

Literatură.
La librăria „Concordia11 din Năsăudă 

se află de vândare opulă: „Helvetia și 
Wilhelm Tell11 de Dr. A. P. Alexi, carele 
trateză despre întemeiarea republicei hel- 
vețiane, apoi despre desvoltarea istorică 
a acesteia, precum și despre starea ei ac
tuală. Trateză despre bucata dramatică 
a lui F. Schiller, „Wilhelm Tell11, care este 
adjustată și cu o chartă a celor ă trei 
cantone, în cari, se petreci! scenele din 
drama „Wilhelm Tell.11 — Opulii costă 
60 cr. (l-50 lei) și se mai află în depo
sits la librăria Nic. I. Ciurcu, Brașovă ; 
W. Krafft în Sibiiu și „Aurora11 în 
Gherla.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS"
(Serviciulă biuroului de coresp. din Pesta)

Timișora, 17 Iulie. Câștigăto- 
rulă loteriei Farkas Mihaly, după 
ună interogatoră de mai multe 
ore, în urma decisiunei judelui de 
instrucțiune a fostă arestată; mai 
departe s’au confiscată în favorulă 
erariului austriacă 200,000 fl. ce’i 
depusese câștigătorulă la banca 
comercială din Budapesta. Func
ționarii lotăriei compromiși Pus- 
poky și Szobovics au fostă dea- 
semenea arestați. Și femeia îm
brăcată în negru e probabilă că 
va sosi mâne sub escortă poliție- 
nescă.

DIVERSE.
0 cerșitore bogată. Se scrie din 

Londra, că la 6 Iulie s’a arestatîi în 
Dublină o femeiă, pentrucă cerșea pe 
stradă. La polițiă bătu la ochi înfățișarea 
și îmbrăcămintea ei de tota ciudată. O 
femeiă din serviciulă poliției îi cercetă 
hainele și se descoperi că cerșitorea purta 
cu sine o sumă mare de bani de hârtiă, 
aură, argintă și aramă. O traistă înfă
șurată pe lângă corpă conținea bani de 
aramă, în greutate de 25 funțl. O traistă 
veche de vânată, sub haină, conținea 
120 lire sterline (â 12 fl.), cu deosebire 
în piese de aură. Pe lângă corpă mai 
era înfășurată o năframă în care erau 
cusuțl bani de hârtiă, dintre cari o hâr
tiă era de 50 lire sterline. Averea care 
o purta cerșitorea cu sine in chipulă 
acesta, se urca la 550 lire sterline. Afară 
de aceștia mai avea prin busunare 20 
cartofi, câțiva funțl de mazere și altele.

'SJaarsuiiSis pieței B8jraș®vâa
din 14 Iulie st. n. 1889.

Bancnote românescl Cump. 9.42 Vând. 9.45
Argintă românescă - n 9.37 n 9.40
Napoleon-d’orl - - - n 9.44 n 9.46
Lire turcescl - - - n 10.62 n 10.68
Imperiali - - - - n 9.62 n 9.68
GalbinI n 5.58 n 5.60
Scris, fonc. „Albina116°/n 102.— M —

n n n ^°/n n 98.59 H 99.—
Ruble rusescl - - .

ii 120.50 „ 121.-
Discontulă - - - - 6’/2--8u/0 pe ană.

Cursulu Ia bursa de Viena
din 15 Iulie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/0 ------ 100.20
Renta de hârtiă 5°/0 ------ 95.25
împrumutului căilorii ferate ungare - —.—
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) - - 100.—
Amortisarea datoriei căilorii ferate de 

ostii ungare (2-a emisiune) - - 
Amortisarea datoriei căilorii terate de

ostii ungare (3-a emis’une) - - 112.24 
Bonuri rurale ungare ----- 104.80 
Bonuri cu clasa de sortare - - - - 104.80
Bonuri rurale Banată-Timișă - - - 104.80
Bonuri cu cl. de sortare - - - - 104.80
Bonuri rurale transilvane - - - - 104.80
Bonuri croato-slavone ----- 105.— 
Galbeni împărătesei- ------ 5.64
Napoleon-d’orl................................... 940
Mărci 100 împ. germane - - . - 58.27,/,,
Londra 10 Livressterlinge - - - . 119.10

Editoră și Redactoră responsabilă :
Dr. Aurel Mureșianu.
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„ALBINA“,
Instituții de credită și de economii 

FZLIALuâ.
primește depuneri spre fructificare cu Netto 5% fără nici o 
subtragere de dare, de asemenea și depuneri resplătibile „ă 
Vista“ CU 3l/2%, ȘÎ recomandă pentru plasarea de capitale

8 Scrisuri fondare „Albina“ de 5° o
O cari oferă cea mai bună siguritate și cari se potă căpăta 

la institutu după cursulu de cți-
Informațiunî mai de aprope se potu lua dîlnicu în 

biroulu institutului, piață No. 90, dela 8—2 ore d. a.
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8
41. Boulevard St Michel. Paris.

Hotelierii românu. Bucătăria română-francesă.
104,25—8
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Apa minerală X,.,
dede

prin celu mai bogatu conținută de acidu 
cela mai curată acidu alcalică—făcendu 
de eminenta ei valdre medicală în contra. lipsei de 
apetitu, în contra indigestiunei, greutății la stomacu, bd- 
leloru de rinichi și ale canaleloru urinului, nervosității, 
anemiei și slăbiciunei — se distinge escelentă ca bău
tură obicinuită de tbte celelalte ape de asemenea na
tură, avendu proprietatea, ca gustulfi ei plăcută șire- 
coritoru să se menție mai multă timpă.

Dupe opiniunea autoritățiloră competente Apa mi
nerală de —în urma norocosei ei compo-

sițiuni chemice și altt conținutului ei estraordinaru de 
bogatu în acid-VL carToorticuL—principialminte 
natrium d.e acidul carbonică con
centrată—întrece nu numai tbte apele minerale 
de felulă acesta din Austro-Ungaria, ci și multe din 
cele mai renumite ape minerale din străinătate.

Este de căpătată la tote băcăniile mai mari, far
macii și restaurante, precum și în cantități mai mari la 

Depositulu principalii
G. GIESEL, Brașovu,

Stad.a Teatrului TTo_ 312

carbonică și 
abstracțiune

ii&

109,24-6

pa minerală forte plăcuta pentru vinu.

Mersul! trenurilor!
pe liniele orientale ale căii ferate de statu r. u. valabilă din 1 Iunie 1889
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E8.-3s>esta-Aa,aaIaB-TeiaMȘ Teiws-As’adffl-Iffi.-JiP’esta C®jpșa-DBBica—SiMisi
Trenu 
omni
bus

Trenu li 
de 

pers.

Trenu 
accele

rată

Tren de 
per- 
s6ne

Viena 11.- 8.-
Budapesta 8.3Î 2.-
Szolnok 11.20 4.05
P. Ladăny 2.22 5.46

Oradea-mare 4.18 7.01

Vârad-Velencze 
Fugyi-V âsârheli 
Mezd-Telegd 
Rev
Bratca
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș
GliirbSu
Nădeșel

I

Clușiu j

Apahida 
Gliiriș 
Cucerdea
Uiora
VințulQ. de susii 
Aiud
Teiușii
Crăciunelti 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică
Mediaști 
Blisabetopole
Sighișdra
Hașfalâu
Homorodii
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovd j

Timiști
Predealft

Bucuresci

11.02
11.23
12.44

1.27
1.34
1.42
2.07
2.26
3.11
3.24
3.54
4.09
4.39
5.11
5.451
6.12
7.32
8.17
8.37
9.06
9.45
1.55
2.53
3.28
9.35

7.41
8.16

9.05
9.35

10.35

3.10
7.22
5.52
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.10
9.28

11.38
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12
6.24
6.38
6.56
7.15
7.48
9.13

10.04
10.12
10.19
10.45
11.34
12.11
12.29

1.10
1.30
2.14
2.54
3.35
4.07
5.54
6.39
7.13
7.45
8.32

Bucuresci 
Predealu 
Timiști

Brașovu

Feldidra
Apața 
Agostonfalva
Homoroda
HașfalSu
Sighișdra
Iilisabetopole 
Mediașh

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelti
Teiușii
Aiudu
Vințuli de
Uidra 
Cucerdea
Ghirișii
Apahida

sus ti

Clușiu |

Nădășelîl
Gîhî’bău
Aghireșii 
iStana
IB. Huiedin
Ciucia
Bucia
Bratca
Rev 
Mezo-Telegd
Fugyi-Vâsârlieli 
Vârad-Velencze 
Oradea-mare ț 

P. Liiilâny 
Szolnok
Eluilnpesta

Viena

4.54
5.37
6.15
6.43
7.31
9.09
9.33

10.02
11.04
11.24
11.39
11.57
12.30
12.45

1.13
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.45
7.06
7.22
7.37
8.03
8.24
9.04
9.20
9.37
9.55

10.20
10.47
10.57
11.04
11.19

1.19
3.31

4.40
9.12
9.41

10.17

7.30
1.14
1.45
2.32

2
5.03
6.22
7.23

Viena
Budapesta
Szolnok

II

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

7.07
7.44
8.09
8.29
9.07

10.34
10.46
11.09
11.35
1’2.19
11.59
12.15
12.43
12.55

1.07
2.11
2.33
2.40
2.46
3.27
4.47
5.08

8.42
8.47

10.08
11.51

1.55
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Aradu

Trenu 
de 

pers.

3.40/
9.30

12.38
5.36

11.—

Trenu 
mixt

Trenu 
de 

pers.

6.30
i-^Oi-ȚJU

Glogovațil
Gyorok
Pauliști
Radna-Lip
Conop
Berzava
Soborșinh
Zamii
Gurasad..
Ilia
Brafiicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăhtia
Șibotii
Vințula de joșii
Albâ-Iulia
Teiușii

ova

2.17
2.37
3.37
4.05
4.27

8.55
9.54

Teiușii
Alba-Iulia
VințulCi de joșii 
Șibotii
Orăștia

7.40
10.42
3.53
4.29 6,oe

g Simeria (Piski)
6^43

4.41
5.05
5.17
5.38
6.05
6.23
7.20
7.55
8.26
8.47
9.11
9.42
9.59

11.-
11.29
12.02
12.19

1.06

Deva 
g 55 Braniclca

Ilia 
Gurasada 
Zamti 
Soborșinti 
Berzava 
Conopti 
Radna-Lipova 
Paulișu 
Gyorok 

I Glogovaț

7.14
7.46
7.57
8.42
9.11
9.39
9.55

10.13
10.371
10.53)
11.39
12.01
12.29
12.45.______,

1.24,i Viena

Aradii I 
ISzolnok

Budapesta

3.—
3.34
4.10
4.43
5.13
5.47
6.27
6.54
7.20
7.32
8.03
8.38
9.27
9.46

10.20
10.34
10.50
11.16
11.30
12.05
5.10
8.15

Trenu 
mixt

1.42
2.32

Copșa-inică
IȘeica mare 
Domnești 
|0cna 
jSibiiu

2.05
2.38
3.22
3.46
4.18

4.35
5.05
5.46
6.17
6.40

8.—
8.35

SiU»iii&-C®pșa-Baaică

Sibiiu
Ocna 
Lomnești 
Șeica mare
Copșa-iiiicâ

2.30
3.04

9.10
9.37

10.05
10.40
11.09

9.50
10.14
10.40
11.10
11.35

(CsBcerdea - ©snwHaew -
_____ ii ’
5.35 StegiiBBuaEft siisesciî
K.Ob1 = -=_=_=
6.44
7.25
7.44

SÎBattCj,ia(Piski)-fiDcia,®șeaiB BBeiH“oșeaaS-Siaaaea,ia(Piski)

Simeria 6.47 11.54 Petroșeni 9.36 4.26
Streiu 7.40 12.37 Banița 10.17 5.12!
Hațegh 8.51 1.28 Crivadia 10.58 5.55
Pui 10.02 2.23 Pui 11.42 6.41
Crivadia 11.02 3.11 Hațegu 12.23 7.26
Banița 11.50 3.53 Streiu 1.12 8.14
Petroșeni 12.30 4.25 Simeria 1.51 8.50

10.50
1.33
3.29
7.45
6.05

Arad a—Tiaaaiș6a*a Tiaaafișwi’a—Aradu

Aradu
Aradulii nou

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
12.50

1.19
2.-
3.04
3.36
3.52i
4.03jNemeth-Sâgh
4.47]Vinga

“7.30|!Orczifalva 
ȚȚ-jyP Merczifalva

6.12 4.12 Timișora 6.25 1.15
6.36 4.38 Merczifalva 7.19 2.04
7.01 5.01 Orczifalva 7.46 2.26
7.30 5.29 Vin ga 8.15 2.56
7.55 5.47 Nemeth-Sâgh 8.36 3.13
8.13 6.04 Aradulti nou 9.11 3.51
9.04 6.50 Aradii 9.27 4.05

Ghis'ișu—Turda Turda—^hirlșii

Maarcșfi-Jjaaalești-BBistrița. |i I^Mrflța-iVihgr&șu-JLudoșal
I

Ghirișu 9.33
Â ii
4.19 Turda 8.29Î 3.19

Turda 9.54 4.40 Ghirișu 1 8.50 3.40
Murășii-Ludoșiî
Țagii-Budatelecii
Bistrița

4.30| Bistrița
727 Țagh-Budatelecu

_ II Murdșil-Ludoșii

Notă: Numerii încuadrați cu linii grose însemneză orele de nâpte.

3.-1
6.491_ _ _ _ _ _ _
9-95 sighișdra 

Odorhciu

Sâg-Baișoi’a—OdorSficiu i Odwrheiu-Sagliișora

Cucerdea 3.05 10.20 3.25
Cheța 3.35 10.50 3.58
Ludoșii 3.51 11.11 4.15
M.-Bogata 4.06 11.20 4.41
lernutil 4.43 11.57 5.28
Sânpaulii 4.58 12.12 5.44
Mirașteu . 5.21 12.36 6.08

Oșorheiu J

Reghinul-săs.

5.40 12.55
4.58

6.27
6.-
7.35 7.-

BtegliinaBlia săsescîi-
©soa’Heiw-Cucerdea5

Reghinul-săs. 8.25 8.-

Oșorheiu ' 10.— -9.49
6.45 12.15 10.20

Mirașteu 7.05 12.35 10.39
Sânpaulii 7.28 12.58 11.02
lernutil 7.50 1.19 11.23
M. Bogata 8.23 1.49 11.53
Ludoșu 8.31 2.02 12.06
Cheța 9.12 2.18 12.22
Cucerdea 9.44 2.46 12.50

IgiÎBBkerâa (Piski>UmedI.

Simeria (Piski) 2.18
Cerna 2.39
Unieddra 3.08

SJiaicd.x^iiKaei'âa (Piski •

I

6.05;0<lorheiu
9.12|'jSighiș6i-ă..

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

6.—
ă5i>

nieddra
„erna
gimeria

9.80
9.56

10.15


